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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pedoman transliterasi Arab-latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1998 No: 158/1987 dan 

0543b/U/1987. 

1. Konsonan tunggal  

Huruf Arab Nama Huruf latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Bā B Be ب

 Tā T Te ت

 Ṡā’ Ṡ Es titik di atas ث

 Jim J Je ج

 Hā’ Ḥ Ha titik di bawah ح

 Khā’ Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet titik di atas ذ

 Rā’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sīn S Es س

 Syīn Sy Es dan ye ش

 Ṣād Ṣ Es titik di bawah ص

 Dād Ḍ De titik di bawah ض

 Tā Ṭ Te titik di bawah ط
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 Zā’ Ẓ Zet titik di bawah ظ

 Ayn ... ‘... Koma terbalik (di atas)‘ ع

 Gayn G Ge غ

 Fā’ F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L El ل

 Mīm M Em م

 Nūn N En ن

 Waw W We و

 Hā’ H Ha ه

 Hamzah ...’... Apostrof ء

 Yā Y Ye ي

  

2. Konsonan Rangkap (Syaddah) 

Syaddah atau tasydid yang di dalam sistem penulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf dobel, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda 

syaddah itu.  

Contoh:  ُمتَ َعِقَدْين ditulis  muta’aqqidain 

  ditulis   ‘iddah  ِعدَّة 

3. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk Ta’ marbutah ada dua macam yaitu  

a. Bila dimatikan, ditulis h: 
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Contoh:  هبة  ditulis  hibah 

   ditulis   jizyah  جزية

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 

ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali 

dikehendaki lafal aslinya).  

b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t: 

Contoh: هللا نعمة ditulis   ni’matullah 

فطرال زكاة  ditulis  zakatul-fitri  

4. Vokal pendek 

  َ (fathah) ditulis a contoh  ََضَرب   ditulis  daraba  

  َ (kasroh) ditulis i contoh  ََفِهم   ditulis fahima  

  َ (dammah) ditulis u contoh  َُكِتب  ditulis kutiba  

5. Vokal panjang 

a. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas) 

 ditulis   jāhiliyyah  جاهلية

b. Fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas) 

يسعي   ditulis   yas’ā 

c. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas) 

 ditulis   majīd   جميد
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d. Dammah + waw mati, ditulis ū (dengan garis di atas) 

  ditulis   furūd  فروض

6. Vokal rangkap 

a. Fathah + yā mati, ditulis ai 

 ditulis   bainakum   بينكم

b. Fathah + waw mati, ditulis au 

 ditulis   qaul   قول

7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan 

apostrof 

 ditulis   a’antum  اانتم

 ditulis   u’iddat  اعدت

 ditulis   la’in syakartum شكرمت لئن

8. Kata sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 

 ditulis   al-Qurān  القران

 ditulis   al-Qiyās القياس

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya 

 ditulis   asy-syams الشمس

  ’ditulis   as-samā السماء
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ABSTRAK 

Fadhila Turrohma. (15420065). "Problematika Pembelajaran Sharaf Di 

Kelas II Madarasah Diniyah Salafiyah V Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak 

Yogyakarta. Skripsi.  Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan 

pembelajaran sharaf di kelas II, dan problematika dalam proses pembelajaran sharaf 

beserta solusinya di Madrasah Diniyah Salafiyah V Pondok Pesantren Al-Munawwir 

Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan latar di 

Madarasah Diniyah Salafiyah V Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak 

Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini adalah guru bahasa Arab dan siswa kelas II, 

dan pengurus Madrasah Diniyah. Metode analisis data kualitatif menggunakan metode 

deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis semua hal yang menjadi 

fokus dalam penelitian. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Proses  pelaksanaan 

pembelajaran sharaf di kelas II cukup baik, dengan kegiatan awal, kegiatan inti, dan 

kegiatan akhir. Evaluasi pembelajaran sharaf dilakukan dengan evaluasi proses belajar 

dan evaluasi hasil belajar (2) Adapun problematika dalam proses pembelajaran sharaf 

penulis klasifikasi menjadi dua yaitu problematika linguistik yang mencakup tata bunyi 

(phonetik), pembentukan kata (morfologi), pembentukan kalimat (sintaksis), 

pemaknaan (semantik), dan tulisan. Sedangkan problematika non linguistik yang 

mencakup problem metodologis (tenaga pengajar, santriwati, materi, alokasi waktu, 

dan media pembelajaran) dan problem sosiologis (wali santri dan lingkungan). 

 

Kata Kunci : pembelajaran, problematika, sharaf.  
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 التجريد
 الثاين فصلالصرف ىف العلم ( ، "مشكالت تعليم ٥١٠٠٤٤٥١فضيلة الرمحة )

م تعليم قس : يوكياكراتث. البح".معهد املنور كاربيك يوكياكرات Vدرسة الدينية السالفية امل
كلية علم الرتبية وأتهيل املعلمني. جامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية   اللغة العربية
 .٠٤٥٢يوكياكارات .

لثاىن، و ا ىف الفصلالصرف علم  الغرض من هذا البحث هو لتوصيف عملية تعليم
 Vفية درسة الدينية السالاملالصرف مع احلل عن مشكالهتا ىف علم معرفة مشكالت تعليم 

 معهد املنور كاربيك يوكياكرات.
معهد  Vنوعي، أبخذ اخللفية ىف املدرسة الدينية السالفية البحث الهذا البحث هو 

ىف هذا  وضوعلة. واملئق، واملقابثااملنور كاربيك يوكياكرات. وتستعمل الباحثة الطرق املراقبة، والو
 وكيفية ة.مدبرة املدرسة الدينيفصل الثاىن، و  ىف باتطالو الالصرف  علم درسامل والبحث ه

ضوعا النوعى بطريقة الوصفية، وهي وصف وحتليل كل ما اختذه مو  ىف البحث حتليل البياانت
 هلذا البحث.

( تنفيذ تعليم اللغة العربية قد سار سريا حسنا، تنقسم أنشطات ٥نتيجة هذا البحث )
 لتقويماالنشاط الثاين، النشاط النهائى. قام األول،  التعليم إىل ثالثة أنشطات، وهي النشاط

أما  (٠النتيجىت. ) مالتقويالعملى التعليم و  التقويمالصرف على وجهني ومها  علم ىف تعليم
نظام الصوت،   اللغوية الىتمشكالت  مهاالصرف فأقسمها نوعان علم املشكالت يف تعليم 

 .لة )علم النحو(، هتديف األهداف، و كتابةاألشكال التضاريسية )علم الصرف(، بناء اجلم
ات، املنهاجية هي )األستاد، الطالب شكالتاملغري اللغوايت الىت اشتملت على  مشكالت و

ات، هي )موقوف أولياء الطالب املادة، توزيع الوقت، وسائل التعليم ( واملشاكل اإلجتماعية
 والبيئة(.

 .الصرفعلم الكلمة الرئيسية : تعليم، مشكالت، 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada hakikatnya, Belajar adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang 

ada disekitar individu. Belajar dapat pula dipandang sebagai proses yang diarahkan 

kepada tujuan dan berbuat melalui berbagai pengalaman.1 Selain itu, Pembelajaran 

juga merupakan proses yang didalamnya terdapat kegiatan belajar dan mengajar 

dengan beberapa komponen didalamnya seperti guru, siswa, materi, media, metode, 

situasi dan lainnya. 

Pembelajaran bahasa menjadi sangat penting dalam menunjang perkembangan 

ilmu pengetahuan karena bahasa merupakan alat komunikasi dan informasi sekaligus 

menjadi kunci untuk mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan. 

Sebagaimana sebuah bahasa yang baik tidak dapat difahami tanpa 

mempelajari bahasa tersebut. Begitu pula dengan bahasa Arab yang untuk 

mempelajarinya secara komplek tidak cukup hanya menguasai kosakata saja 

melainkan juga harus mampu menguasai ilmu Alat yang dikenal dengan ‘Ulum al-

Lughah al-Arabiyah. ‘Ulum al-Lughah al-Arabiyah merupakan sebuah istilah dari 

dua belas disiplin ilmu bahasa Arab yang terdapat dalam sebuah perkataan: 

# وبعدها لغة، قرٌض، إنشاء وصرٌف، وعروٌض، ثم قافية نحٌو،  

 خطٌ ، بياٌن ، معاٍن، مع محاضرٍة    # واإلشتقاق لها األداب أسماء

                                                           
1Rusman, Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme guru,(Jakarta: PT 

Grafindo Persada)2010, hlm.1. 
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Maksud dari perkataan di atas menyatakan bahwa Nahwu merupakan disiplin 

ilmu yang pertama kali disebutkan dan Sharaf merupakan disiplin ilmu yang kedua. 

Hal tersebut mengisyaratkan bahwa Sharaf merupakan ilmu yang harus dikuasai 

setelah Nahwu. 

Ilmu Sharaf atau tashrif merupakan perubahan asal suatu kata kepada 

beberapa kata yang berbeda untuk mencapai arti yang dikehendaki yang hanya bisa 

tercapai dengan perubahan tersebut.2  

Ilmu sharaf  adalah termasuk ilmu tata bahasa Arab yang paling penting 

karena menjadi pedoman untuk mengetahui sighot atau bentuk kalimat, tasghirnya, 

nisbatnya, jamaknya (baik sama’iy, qiyasy, syadz), i’lalnya, idghamnya, ibdalnya, 

dan lain-lainnya. Adapun yang di bahas dalam ilmu sharaf adalah isi-isim yang 

Mutamakkin (yang dapat berubah-rubah) dan Fi’il-fi’il yang mutasorrif (dapat 

ditasrif) 

Adapun perbedaan ilmu sharaf dan ilmu nahwu adalah jika ilmu sharaf 

membahas suatu kata sebelum masuk di dalam susunan kalimat sedangkan ilmu 

nahwu membahas suatu kata ketika sudah masuk dalam suatu susunan kalimat. 

Madrasah Diniyah Salafiyah V merupakan salah satu Madrasah Diniyah yang 

ada di Pondok Pesantren Al-Munawwir. Madrasah Diniyah Salafiyah V terdiri dari 5 

kelas yang salah satunya kelas II. Adapun jumlah santriwati dalam kelas ini 

berjumlah 40 anak dengan tingkat pemahaman bahasa Arab yang berbeda. Santriwati 

                                                           
2 Muhtarom Busyro, Shorof  Praktis Metode Krapyak, (Menara Kudus Yogyakarta, 2015) 

hlm.21.  
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kelas II sebagian besar merupakan santriwati lanjutan dari kelas 1, namun sebagian 

terdapat juga yang berasal dari pindahan pondok pesantren lain. 

Pada saat pembelajaran Sharaf berlangsung, santriwati pindahan merasa 

kesulitan dikarenakan pembelajaran Sharaf yang diajarkan di Pesantren sebelumnya 

menggunakan Sharaf Al-Amsilatiy, Sedangkan Pondok Pesantren Al-Munawwir 

(Madrasah Diniyah Salafiyah V) menggunakan Shorof Praktis Metode Krapyak yang 

pembelajarannya sangat berbeda. Selain itu, ustadz juga mengalami kesulitan dalam 

menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan materi secara detail dikarenakan 

waktu belajar mengajar yang terbatas. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, memunculkan beberapa pertanyaan bagi 

peneliti, terutama terkait dengan proses pelaksanaan pembelajaran Sharaf dengan 

berbagai problematika yang dihadapi oleh santriwati selama proses pembelajaran 

berlangsung. Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji lebih mendalam tentang proses 

pembelajaran ilmu Sharaf di kelas II pondok pesantren Al-Munawir Krapyak 

Yogyakarta dan untuk mengetahui kendala serta solusinya dengan batasan judul 

“Problematika Pembelajaran  Sharaf  Di kelas II Madrasah Diniyah Salafiyah V 

Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran Sharaf di kelas II Madrasah 

Diniyah Salafiyah V Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta? 

2. Problematika apa saja yang terjadi dalam proses  pembelajaran Sharaf di kelas II 

Madrasah Diniyah Salafiyah V Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak 

Yogyakarta beserta solusinya? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menjelaskan proses pelaksanaan pembelajaran Sharaf  menggunakan 

kitab Sharaf Praktis Metode Krapyak  di kelas II Madrasah Diniyah 

Salafiyah V Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. 

b. Untuk mengetahui Problematika apa saja yang terjadi dalam proses 

pelaksanaan  pembelajaran Sharaf  beserta solusinya di kelas II Madrasah 

Diniyah Salafiyah V Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan 

pengetahuan yang bernilai ilmiah dalam khazanah keilmuan sehingga 

menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya yang lebih berkualitas 

b. Kegunaan Praktis 

1) Memberikan sumbangan pengetahuan deskriptif bagi pembaca tentang 

pembelajaran Sharaf  menggunakan kitab Sharaf Praktis Metode 

Krapyak. 

2) Sebagai bahan evaluasi bagi Madrasah Diniyah Salafiyah V Krapyak 

Yogyakarta agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Sharaf  di 

kelas II . 

3) Bagi penulis skripsi ini merupakan sebuah wahana untuk menambah 

wawasan ilmu serta menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat di 

bangku perkuliahan. 

4) Bagi guru penelitian ini diharapakan dapat dijadikan masukan dan 

informasi yang positif dan inovatif untuk meningkatkan mutu 

pendidikan yang berkualitas. 

5) Bagi sekolah dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi pemikiran untuk menerapkan metode yang tepat 

dalam pembelajaran Sharaf di kelas II Madrasah Diniyah Salafiyah V. 
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D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis 

dilaksanakan untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian yang sama. 

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan penulis, ada beberapa skripsi yang 

berhubungan dengan tema penelitian, namun focus kajiannya berbeda ataupun 

metode yang digunakan berbeda. 

Pertama, skripsi yang berjudul “Problematika Pembelajaran Muhadatsah di 

MTs Al-khoiriyah Semarang”, oleh saudara M. Subkhan (2010).3 Penelitian ini 

memaparkan bahwa pelaksanaan pembelajaran muhadatsah menggunakan KTSP, dan 

menerapkan  nadzariyatul furu’ dalam pembelajaran bahasa Arab, terdiri dari bidang 

studi bahasa Arab, nahwu, sharaf dan muhadatsah. Pembelajaran muhadatsah 

dilaksanakan 1 kali dalam seminggu dengan alokasi waktu  2 x 40 menit. Materi 

diambil dari buku LKS Al-Fatah Solo. Skripsi tersebut berfokus pada pelaksanaan 

pembelajaran muhadatsah, problematika dan tindakan untuk mengatasi problematika 

tersebut. 

Kedua, skripsi yang berjudul “Problematika Pembelajaran Bahasa Arab di 

MI Ma’arif Petet Kulon Progo Tahun Ajaran 2012/2013 (Tinjauan Metodologis)” 

oleh saudara Arif Suprayitno (2012/2013).4 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 

                                                           
3 M. Subkhan, “Problematika Pembelajaran Muhadatsah di MTs Al-Khoiriyah Semarang”. 

Skripsi Pendidikan Bahasa Arab, (Yogyakarta: Perpustakaan Uin Sunan Kalijaga, 2010)  

 
4 Arif Surayitno, “Problematika Pembelajaran Bahasa Arab Di MI Ma’arif Petet Kulon 

Progo Tahun Ajaran 2012/2013 (Tinjauan Metodologis))”. Skripsi Pendidikan Bahasa Arab, 

(Yogyakarta: Perpustakaan Uin Sunan Kalijaga, 2013)  
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dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di MI Ma’arif Petet Kulon Progo 

masih menggunakan metode konvensional dengan tujuan membekali siswa agar dapat 

memiliki keterampilan berbahasa. Buku yang digunakan adalah buku “Ayo Belajar 

Berbahasa” karangan Agung Wahyudi. Adapun evaluasi pembelajarannya 

dilaksanakan dengan cara memberikan Pekerjaan rumah (PR), tugas kelompok, Ujian 

Tengah Semester (UTS), dan ujian akhir semester (UAS). Dan memaparkan beberapa 

problematika metodologis serta solusi untuk mengatasi problematika dalam 

pembelajaran bahasa Arab di MI Ma’arif Petet Kulon Progo. 

Ketiga, skripsi yang berjudul “Problematika Non Linguistik Pembelajaran 

Bahasa Arab (Tinjauan Perbedaan Latar Belakang Pendidikan  di MAN I 

Yogyakarta)” oleh saudara Bayu Sembogo (2009).5 Dalam skripsi ini yang menjadi 

pembahasan pokok adalah mengenai problem latar belakang pendidikan siswa MAN 

I Yogyakarta yang berbeda-beda sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap proses 

pembelajaran bahasa Arab. 

Keempat, skripsi yang berjudul “Pembelajaran Sharaf Di Madrasah 

Salafiyah III PP Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta” oleh saudari 

Suhartini (2008).6 Skripsi ini mengkaji tentang macam-macam motivasi belajar siswa 

terhadap bidang studi sharaf di Madrasah Salafiyah III PP. Al-Munawwir komplek Q 

                                                           
5 Bayu Sembogo, “Problematika Non Linguistik Pembelajaran Bahasa Arab (Tinjauan 

Perbedaan Latar Belakang Pendidikan di MAN I Yogyakarta)”. Skripsi Pendidikan Bahasa Arab, 

(Yogyakarta: Perpustakaan Uin Sunan Kalijaga, 2009)  

 
6Suhartini, “Pembelajaran Sharaf di Madrasah Salafiyah III PP Al-Munawwir Krapyak 

Yogyakarta”. Skripsi Pendidikan Bahasa Arab, (Yogyakarta: Perpustakaan Uin Sunan Kalijaga, 2008)  
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krapyak Yogyakarta adalah termasuk cukup tinggi karena dalam belajar sharaf siswa 

memiliki motivasi yang cukup tinggi karena dalam belajar sharaf neniliki motivasi 

belajar yang muncul dari dirinya sendiri (intrinsik) dan mereka mempunyai kesadaran 

akan pentingnya mempelajari ilmu sharaf. Sedangkan motivasi ekstrinsik tidak begitu 

mempengaruhi motivasi belajar siswa karena siswa memiliki motivasi intrinsik yang 

cukup tinggi dibandingkan dengan motivasi ekstrinsik. 

Kelima, skripsi yang berjudul “Problematika Imla’ dalam Pengajaran Bahasa 

Arab Pada Siswa Kelas VIII MTsN Wonokromo” oleh saudara Agus Rohmadi 

(2009).7 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa siswa kelas VIII A MTsN 

Wonokromo menghadapi problem dalam menulis imla’. Adapun faktor penyebabnya 

adalah 1) siswa kurang terbiasa dengan menulis imla’ 2) faktor dari guru yaitu ketika 

membacakan/mendiktekan kurang fasih makhrojnya dan dengan bacaan yang cepat  

3) siswa kurang mengetahui kaidah tulisan Arab  4) Minat siswa yang kurang dalam 

mengikuti pelajaran imla’. Dan memberikan solusi terhadap problem-problem 

tersebut. 

Meskipun sudah banyak penelitian yang membahas atau mengkaji tentang 

problematika pembelajaran bahasa Arab, tetapi perlu diketahui bahwasanya dari 

pembahasan di atas berbeda objek kajian, tempat penelitian dan metode-metode 

                                                           
7Agus Rohmadi, “Problematika Imla’ dalam Pengajaran Bahasa Arab Pada Siswa Kelas VIII 

MTsN Wonokromo”. Skripsi Pendidikan Bahasa Arab, (Yogyakarta: Perpustakaan Uin Sunan Kalijaga, 

2009)  
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pembelajaran yang berbeda. Dalam penelitian penulis memabahas tentang 

Problematika Pembelajaran Sharaf di Kelas II Pondok Pesantren Al-Munawir 

Krapyak Yogyakarta sebagai pengembang dari penelitian-penelitian yang telah di 

paparkan di atas. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran pembahasan secara sistematis serta mudah 

dipahami, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan. 

BAB II membahas tentang landasan teori dan metode penelitian yang akan di 

laksanakan. 

BAB III berisi tentang gambaran umum madrasah diniyah salafiyah V 

krapyak yogyakarta meliputi : sejarah singkat dan letak geografis Madrasah Diniyah 

Salafiyah V, visi, misi dan tujuan, struktur organisasi, kurikulum, kegiatan Madrasah 

Diniyah Salafiyah V, keadaan guru, keadaan siswa, keadaan siswa kelas II serta 

sarana dan prasarana. 

BAB IV berisi pemaparan tentang problematika pembelajaran sharaf di kelas 

II Madrasah Diniyah Salafiyah V Krapyak Yogyakarta. 

BAB V berisi penutup yang berisi kesimpulan, saran–saran, kata penutup. 

Bagian akhir peneliti mencantumkan lampiran-lampiran sebagai syarat keabsahan dan 

kelengkapan skripsi ini. 
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Pada bagian akhir berisi daftar pustaka, daftar riwayat hidup peneliti dan 

lampiran-lampiran yang terkait dengan penelitian  
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BAB V 

PENUTUP 

Dalam bab ini peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian proses pembelajaran 

sharaf di kelas II, problematika dan solusi dalam pembelajaran sharaf di kelas II dan 

saran-saran yang berkaitan dengan simpulan tersebut sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

1. Proses pelakasanaan pembelajaran sharaf di kelas II  

Pembelajaran sharaf di kelas II 1 kali pertemuan dalam seminggu, yang memilki 

alokasi waktu selama 45 menit di mulai dari pukul 18.45 hingga pukul 19.30. 

proses pembelajaran ini di awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Kemudian 

dilanjutkan kegiatan inti yaitu Ustadz Abdul Hadi Al-Hafidz membacakan tasrif  

dan menjelaskan materi tersebut. Kegiatan penutupan pembelajaran diakhiri 

dengan menyimpulkan secara ringkas dari materi yang telah disampaikan, dan 

membuka sesi tanya-jawab, serta mengakhiri proses pembelajaran dengan salam. 

2. Problematika dalam proses pembelajaran sharaf dan solusinya 

a. Problematika Linguistik 

1) Pembentukan Kata (morfologi) 

Kesulitan dalam mengahafal tashrif. 

Kesulitan dalam penerapan kata tersebut dengan segala perubahannya. 

2) Pembentukan Kalimat (sintaksis) 

Mata pelajaran yang menunjang pembelajaran bahasa Arab di kelas II selain 

sharaf adalah nahwu. Alokasi waktu pembelajaran nahwu sama seperti 
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pembelajaran sharaf yaitu selama 1 jam (1x60 menit) dalam satu minggu. 

Namun yang menjadi kendala disini ustadz sering berhalangan hadir tanpa 

ada kejelasan, sehingga banyak waktu yang terbengkalai. Akibatnya, banyak 

santriwati yang kurang faham tentang nahwu itu sendiri dan santriwati 

kesulitan dalam membuat kalimat dengan kaidah ilmu nahwu. 

3) Pemaknaan (semantik) 

santriwati yang kesulitan dalam membedakan arti kata. 

santriwati masih kesulitan dalam menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa 

Indonesia atau sebaliknya. 

4) Tulisan 

Tidak ada kesesuaian  antara tulisan dan pengucapannya. 

Kesulitan dalam menulis huruf-huruf hijaiyah dengan bentuk yang berbeda-

beda, ada yang diawal, ditengah, dan diakhir. 

b. Problematika Non Linguistik 

Problematika terkait diluar kebahasaan ini mencakup : 

1) Problem Motodologis 

a) Guru kurang memaksimalkan waktu yang ada. 

b) Kurang jelasnya guru dalam melafalkan suatu kata bahasa Arab pada 

saat proses pembelajaran. 

c) Latar belakang sekolah yang heterogen mempengaruhi kemampuan 

peserta didik dalam mempelajari sharaf. 
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d) Kurangnya motivasi dari peserta didik sehingga mempengaruhi 

kemampuan peserta didik dalam mempelajari sharaf. 

e) Penggunaan metode yang kurang efektif. 

f) Kurangnya alokasi waktu untuk pembelajaran sharaf 

g) Kurangnya inisiatif dalam memanfaatkan fasilitas yang ada. 

2) Problem Sosiologis 

a) Wali santri yang terlalu memprioritaskan kuliahnya dibanding 

pondoknya. 

b) Kegiatan belajar yang sangat padat menyebabkan pembelajaran sharaf 

kurang maksimal. 

B. Saran 

Saran untuk ustadz pengampu pembelajaran sharaf kelas II agar lebih 

mengintensifkan sharaf di kelas, tidak hanya memberikan perhatian lebih, tapi juga 

melakukan tindakan efektif dalam mengatasi santri yang terbilang sulit dalam 

menerima dan menguasai materi. 

Saran kepada santriwati kelas II untuk meningkatkan motivasi, kedisiplinan 

dan semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Tingkatkan  kesadaran diri 

sendiri untuk mengahafal pentashrifan sharaf tanpa harus disuruh Ustadz pengampu, 

dan tingkatkan keberanian dan rasa percaya diri untuk berpendapat dan bertanya serta 

menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ustadz. 
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C. Kata Penutup 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, taufik, hidayah, 

serta inayah-Nya , sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian dan 

penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW , kekasih tak pernah pilih kasih, penyayang seluruh umatnya. 

Penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang dengan lapang dada 

membantu penulis menyelesaikan tugas skripsi ini. Penulis sadari bahwa masih 

banyak kekurangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga kritik dan 

saran  konstruktif dari semua pihak selalu penulis nantikan. 

Akhirnya dengan penuh harapan dan do’a yang penulis panjatkan, semoga 

Allah SWT selalu memberikan ridlo-Nya dan semoga karya ilmiah sederhana ini 

dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan  umumnya bagi pembaca. 
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Lampiran : Pedoman Pengumpulan Data 

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA 

A. Pedoman Observasi 

Data yang dikumpulkan dengan teknik observasi adalah : 

1. Letak Geografis 

2. Keadaan Sarana dan Prasarana 

3. Proses pembelajaran sharaf dan problematika di kelas 

4. Penggunaan fasilitas dan media pembelajaran 

B. Pedoman Dokumentasi 

Data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi adalah : 

1. Sejarah berdirinya Madrasah Diniyah Salafiyah V PP. Al-Munawwir 

2. Visi, Misi, dan Tujuan Madrasah Diniyah Salafiyah V PP. Al-Munawwir 

3. Struktur Organisasi Madrasah Diniyah Salafiyah V PP. Al-Munawwir 

4. Keadaan Ustadz/ah Madrasah Diniyah Salafiyah V PP. Al-Munawwir 

5. Data Santriwati Madrasah Diniyah Salafiyah V PP. Al-Munawwir 

6. Sarana dan Prasarana yang bersangkutan dengan Madrasah Diniyah 

Salafiyah V PP. Al-Munawwir 

7. Segala sesuatu yang berkaitan dengan arsip Madrasah Diniyah Salafiyah 

V PP. Al-Munawwir yang mendukung penelitian 

 

 

 



C. Pedoman Wawancara 

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancarai adalah : 

1. Ustadz pengampu pelajaran sharaf  kelas II Madrasah Diniyah Salafiyah V 

a. Latar Belakang Guru Sharaf 

1) Latar belakang pendidikan guru sharaf 

2) Sejak kapan mengajar sharaf  di Madrasah Salafiyah V 

b. Proses Pembelajaran Sharaf 

1) Bagaimana jadwal pelajaran di kelas II Madrasah Diniyah 

Salafiyah V? 

2) Apakah cukup alokasi waktu untuk kegiatan pembelajaran sharaf  

di kelas? 

3) Metode apa yang digunakan ustadz dalam menyampaikan materi? 

4) Bagaimana teknik yang digunakan dalam pembelajaran sharaf? 

5) Problem apa saja yang di alami saat pembelajaran berlangsung dan 

apa solusinya? 

6) Bagaimana respon santriwati kelas II Madrasah Diniyah Salafiyah 

V terhadap pembelajaran sharaf ? 

7) Apakah santriwati aktif dalam pembelajaran sharaf  di kelas II 

Madrasah Diniyah Salafiyah V ? 

8) Media apa yang digunakan pada saat pembelajaran sharaf  di kelas 

II Madrasah Diniyah Salafiyah V ? 



9) Apakah media pembelajaran sudah cukup dan digunakan secara 

efektif? 

10) Bagaimana proses penilaian untuk mengukur kemampuan dalam 

pembelajaran? 

11) Apa harapan ustadz untuk santri kedepan ?  

2. Santriwati kelas II Madrasah Diniyah Salafiyah V 

a. Bagaimana pembelajaran sharaf  di kelas II ? 

b. Bagaimana penyampaian ustadz dalam memberikan materi ? 

c. Kendala apa saja yang di hadapi pada proses pembelajaran sharaf ? 

d. Apa harapan santriwati untuk ustadz kedepannya ? 

3. Kepada Pengurus Madrasah Diniyah  (MADIN) 

a. Bagaimana kondisi atau keadaan santriwati ? 

b. Bagaimana kondisi atau keadaan guru? 

c. Bagaimana sarana dan prasarana yang ada di Madrasah Diniyah 

Salafiyah V? 

  



Lampiran : Draft Pengumpulan Data 

DRAFT PENGUMPULAN DATA 

A. Gambaran Umum 

NO INDIKATOR 
METODE PENGUMPULAN 

DATA 

1 Letak Geografis 

- Letak Wilayah 

- Batas Wilayah 

Observasi dan Dokumentasi 

2 Sejarah Berdiri Madrasah 

Diniyah salafiyah V 

Wawancara dan Dokumentasi 

3 Struktur Organisasi Wawancara dan Dokumentasi 

4 Keadaan Ustadz dan santriwati Wawancara dan Dokumentasi 

5 Sarana dan Prasarana Observasi, Wawancara dan 

Dokumentasi 

 

B. Pelaksanaan Pembelajaran Sharaf 

NO INDIKATOR 
METODE PENGUMPULAN  

DATA 

1 Persiapan Pembelajaran 

- Perisapan Ustadz 

- Persiapan Santriwati 

a. Observasi 

b. Wawancara 

c. Dokumentasi 

2 Pelaksanaan Pembelajaran 

- Kegiatan Pendahuluan 

- Kegiatan Inti 

- Kegiatan Penutup 

a. Observasi 

b. Wawancara 

3 Evaluasi Pembelajaran a. Observasi 

b. Wawancara 

c. Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 



Lampiran : Catatan Lapangan 

Catatan Lapangan 1 

Metode pengumpulan Data : Observasi dan Wawancara 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 06 April  2019 

Lokasi   : Ruang tengah, ndalem pengasuh 

Jam    : 14.00 

Sumber Data  : Ny. Hj. Ida Fatimah ZA, S.Ag.,M.Si 

Deskripsi Data 

Obyek observasi adalah lingkungan Pondok Pesantren Al-Munawwir dan 

wawancara yang penulis lakukan pada pukul 14.00 dengan informan Ny. Hj. Ida 

Fatimah ZA, S.Ag.,M.Si selaku pengasuh pondok pesantren, penulis laksanakan di 

Ndalem guna untuk memohon izin untuk melaksanakan penelitian di Madrasah 

Diniyah Salafiyah V PP. Al-Munawwir. 

Dari hasil observasi, peneliti mendapatkan data tentang sejarah berdiri dan 

letak geografis madrasah, visi, misi, dan tujuan, kegiatan madrasah dan lain 

sebagainya. 

Hasil dari wawancara, peneliti mendapatkan izin untuk melaksanakan 

penelitian di Madrasah Diniyah Salafiyah V Pondok Pesantren Al-Munawwir. 

Interpretasi Data 

Pengasuh memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian 

skripsi di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren AL-Munawwir. 

  



Catatan Lapangan II 

Metode pengumpulan Data : Observasi dan Wawancara 

Hari/Tanggal  : Senin, 08 April 2019 

Lokasi   : Kantor Pusat 

Jam    : 17.00 

Sumber Data  : Ustadz Abdul Hadi Ah-Hafidz 

Deskripsi Data 

 Pada hari pukul 17.00 WIB penulis telah sampai di lokasi penelitian, penulis 

berkesempatan mewawancarai guru sharaf  di kantor pusat. Pada wawancara ini 

penulis bertanya seputar latar belakang serta riwayat beliau hingga kemudian menjadi 

ustadz di Madrasah Salafiyah. Selanjutnya penulis bertanya lebih dalam  pada proses 

pembelajaran bahasa Arab khususnya pelajaran sharaf  yang beliau ampu di sekolah, 

tentang persiapan sebelum mengajar, kemudian dari segi materi, media, dan metode 

yang digunakan, proses evaluasi, dan tentu disini penulis menanyakan perihal 

problematika apa saja yang terjadi dan bagaimana mengatasinya. Dalam wawancara 

ini beliau juga menceritakan bagaimana kesulitan-kesulitan seorang guru yang harus 

berhadapan dengan beberapa kondisi yang kurang mendukung. Diakhir wawancara 

penulis mengucapkan banyak terimakasih serta meminta izin kepada beliau untuk 

melakukan observasi di kelas, dan telah disetujui dan dipersilahkan untuk melakukan 

observasi pada malam hari nya pukul 18.30 di kelas II. 

 

 



Interpretasi Data 

Guru sharaf  di Madrasah Diniyah Salafiyah V merupakan alumni terbaik di 

Ma’had Ali pondok pesantren Al-Munawwir. Beliau diamanahi langsung oleh KH 

Zainal Abidin untuk mengajar di Madrasah Diniyah Salafiyah V. Beliau mulai 

mengajar sejak tahun 2012. Materi pembelajaran diambil dari kita “Shorof Praktis 

Metode Krapyak”. Metode yang sering dipakai adalah metode ceramah. Proses 

evaluasi yang digunakan ustadz adalah evaluasi proses belajar dan evaluasi hasil 

belajar. 

  



Catatan Lapangan III 

Metode pengumpulan Data : Observasi dan Dokumentasi 

Hari/Tanggal  : Senin, 08 April 2019 

Lokasi   : Kelas 

Jam    : 18.30 

Sumber Data  : Kelas II 

 

Deskripsi Data 

Dari hasil observasi, penulis mendapatkan data bahwa pembelajara sharaf  di 

kelas II di mulai setelah bel masuk pelajaran ke nol, sesuai target yang dijadwalkan 

oleh penulis yang telah disepakati oleh ustadz sharaf,  maka penulis berkenan 

melaksanakan observasi terkait pembelajaran sharaf  di kelas. Pembelajaran sharaf 

yang diawali dengan ucapan salam serta surat Al-Fatihah sebagai apresepsi dalam 

pembelajaran yang kurang lebih memakan waktu 5 menit. 

Kegiatan inti pembelajaran dimulai dengan pak Kokang membacakan tasrif  

yang akan dijelaskan. Contoh bab Tsulatsi Mazid Biharfin yang ََل لَُ-فَعَّ يُفَعِّ  , ustadz 

membacakan tashrifannya kemudian menjelaskan materi yang berkaitan dengan  bab 

لََ لَُ-فَعَّ يُفَعِّ  seperti pengertian, fungsi, contoh dll. Berbagai penjelasan materi yang 

dilakukan secara berulang agar santri benar-benar faham dengan materi yang 

disampaikan. Setelah memastikan seluruh santriwati faham dengan materi yang 

beliau berikan, baliau memberi waktu untuk bertanya, jika tidak ada yang bertanya 

maka pak Kokang lah yang bertanya kepada santriwati secara acak. Satu pertanyaan 



untuk semua santriwati, sampai ketemu jawaban yang benar dan tepat. Jika tidak ada 

jawaban yang benar, maka pak kokang akan menjawab dan menjelaskan kembali 

materi yang sesuai dengan soal tersebut. 

Untuk kegiatan akhir/penutup pembelajaran, pak kokang menyimpulkan 

secara ringkas dari materi yang telah disampaikan, kemudian menugaskan santri 

untuk mentashrifkan soal-soal yang sudah di pelajari. Di penghujung pembelajaran, 

ustadz Abdul Hadi menutup pembelajaran dengan salam. 

 

Interpretasi Data 

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran sharaf, ustadz cukup mampu menata 

rapi pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas dengan baik, namun dalam 

prosesnya masih banyak kendala seperti perhatian peserta didik yang masih kurang, 

pengawasan guru terhadap murid juga masih kurang, selain dari metode yang 

digunakan juga belum dapat meningkatkan motivasi belajar siwa. 

  



Catatan Lapangan IV 

Metode pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/Tanggal  : Senin, 08 April 2019 

Lokasi   : Asrama Putri 

Jam    : 20.00 

Sumber Data  : Santriwati Kelas II 

Deskripsi Data 

Pada kesempatan ini penulis akan memfokuskan pemerolehan data dengan 

metode wawancara, dengan menggali informasi lebih dalam langsung dari 

sumbernya, mereka langsung dari beberapa siswa kelas II. Dalam hal ini, penulis 

tidak mewawancaraisecara keseluruhan, melainkan mengambil beberapa dari mereka 

sebagai perwakilan. Berikut beberapa siswa yang penulis wawancarai 

1. Jihan Inayah alumni Pondok Pesantren Assyafiiyah, Gresik 

2. Desi Melyana alumni Pondok Pesantren Tanbihul Ghofilin 

3. Siti Mufidah alumni Pondok Pesantren Kempek 

Kemudian dari wawancara tersebut penulis dapat mengumpulkan informasi 

penting serta menjabarkan apa mereka kemukakan sendiri dalam wawancara; 

1. Wawancara pada pukul 09.00 di asrama putri bersama Jihan Inayah, 

santriwati kelas II Madrasah Diniyah Salafiyah V. 

“Saya sangat suka bahasa Arab, bahkan sangat sukanya dengan bahasa 

Arab, saya ingin menempuh pendidikan di Mesir. Gurunya juga kalo ngajar 

enak.  Saya merasa kaget ketika pertama kali belajar shorof krapyak, karena 

belum tau dan belum pernah denger sekalipun. Jadi buat saya ini adalah 



tantangan baru dalam mempelajari ilmu sharaf. Sulitnya dalam mempelajari 

shorof krapyak karena belum terbiasa”. 

 

2. Wawancara pada pukul 09.30 di asrama putri bersama Desi Melyana, 

santriwati kelas II Madrasah Diniyah Salafiyah V. 

“Suka, sebenernya emang udah dari TPA suka sharaf. Pak kokang kalo 

ngajar enak, jelas dan sedikit materinya jadi tidak terlalu membebankan. Saat 

pertama kali mempelajari shorof krapyak sedikit susah karna udah terbiasa 

dengan sharaf pada umumnya. Yang buat saya ngga mudeng pak kokang kalo 

jelasin nggak detail karena menganggap kita semua tau apa maksud dari 

materi itu sendiri. Harapannya ustadz mengajar dengan materi yang sedikit 

namun jelasinnya secara detail dan diulang-ulang” 

 

3. Wawancara pada pukul 10.00 di asrama putri bersama Siti Mufidah, 

santriwati kelas II Madrasah Diniyah Salafiyah V. 

“Saya kurang suka dalam mempelajari ilmu sharaf, bapaknya kalau ngajar 

santai. Saat pertama kali mempelajari shorof krapyak kaget dan bingung 

karena udah terbiasa dengan sharaf Al-Amtsilati. Karena kurang suka 

membuat motivasi saya kurang juga dalam mempelajari ilmu sharaf. 

Harapan saya, ustadz mengajar lebih pelan-pelan, jelasinnya secara detail 

dan diulang-ulang ” 

 

 

Interpretasi Data 

1. Minat belajar ilmu sharaf peserta didik cukup tinggi 

2. Problematika pembelajaran lebih kepada latar belakang peseta didik yang 

sebelumnya tidak pernah mempelajari shorof krapyak. 

3. Perlu ditingkatkan metode pembelajaran yang berperan lebih dalam 

mengaktifkan peserta didik. 

4. Perlunya rekontruksi ulang tata cara penyampaian materi agar lebih efektif 

dan efisien dalam memahamkan materi kepada peserta didik 



Catatan Lapangan V 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

Hari/Tanggal  : Selasa, 09 April 2019 

Lokasi   : Kantor Pengurus 

Jam    : 19.30 

Sumber Data  : Lurah dan Pengurus Madin  

Deskripsi Data 

Dari hasil wawancara dengan lurah dan pengurus MADIN, peneliti 

mendapatkan informasi bahwa permasalahan yang cukup serius adalah pandangan 

orang tua/wali santri yang lebih memperhatikan pendidikan dikampus anaknya 

daripada pondoknya, sehingga sering terjadi santriwati lulus premature, yakni keluar 

atau boyong dari pondok namun belum menyelesaikan pembelajaran Diniyyah 

sebagaimana mestinya. 

Hasil dokumentasi yang peneliti dapatkan adalah data-data santriwati, arsip 

kepengurusan  MADIN, brosur pendaftaran, profil pondok pesantren, biografi pendiri 

pondok dan susunan kepengurusan MADIN. 

Interpretasi Data 

Informan bersedia untuk menjelaskan secara gamblang tentang Madrasah 

Diniyah Salafiyah V lengkap dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi 

pondok. 

 

 



Dokumentasi Proses Pembelajaran sharaf 
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